ANKIETA DZIECKA PRZYJMOWANEGO
DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO PROSIACZEK
INFORMACJE OGÓLNE
Imię ............................................................ Nazwisko .................................................
Data urodzenia ....................................
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZINY:
(właściwe podkreślić)
1. Skład rodziny:
 rodzina pełna
 niepełna
2. Opieka nad dzieckiem:
 oboje rodziców
 matka
 ojciec
 inne osoby / kto ……………………………………………………………………….
3. Dziecko najwięcej czasu spędza z:
 oboje rodziców
 matka
 ojciec
 dziadkowie
 inne osoby /z kim ……………………………………………………………………..
INFORMACJE O DZIECKU
1. SAMODZIELNOŚĆ
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują dziecko
 potrafi samo się ubierać
 potrzebuje pomocy przy ubieraniu
 samo radzi sobie z jedzeniem
 potrzebuje pomocy przy jedzeniu
 pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo
 trzeba je pilnować, bo zapomina o potrzebach fizjologicznych i wymaga pomocy
przy pójściu do toalety
 inne uwagi …..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. ROZWÓJ DZIECKA
a) Problemy zdrowotne matki w czasie ciąży …………………………………………
b) Którą ręką dziecko najczęściej się posługuje? ...................................................
c) W jakim wieku zaczęło mówić proste słowa? ……………………………………..
d) Czy aktualnie mówi prostymi zdaniami? ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
e) Czy dziecko stale pobiera lekarstwa? ………………………………………………


Jeśli tak to jakie? ………………………………………………………………….
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3. JEDZENIE
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które charakteryzują dziecko
 je wszystko
 ulubione potrawy dziecka………………………………………………………..
 czego dziecko jeść nie chce lub nie może ....................................................
 jest uczulone na ............................................................................................
 inne uwagi ....................................................................................................
4. ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA
 Moje dziecko wykazuje zdolności w ..................................................................
………………………………………………………………………………………….
 Bardzo interesuje się
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
5. TRADYCJE
Każde dziecko w naszym przedszkolu obchodzi swój dzień (imieniny lub urodziny).
Proszę podać datę (jedną) święta dziecka
...................................................................................................................................
6. MOJE DZIECKO
 jak nazywać dziecko (pełne imię, zdrobnienie) ....................................................
 ulubione opowiadanie ..........................................................................................
 oczekuje czułości gdy ...........................................................................................
 denerwuje się gdy .................................................................................................
 jego obowiązkiem w domu jest ..............................................................................
 lubi bawić się samo (rodzaj zabawy) ...................................................................
 lubi bawić się z dziećmi (rodzaj zabawy) .............................................................
 ma dostęp do literatury dziecięcej, jakiej (książki, czasopisma) ............................

KOMUNIKACJA W RODZINIE:
 codzienne wspólne zajęcia/ zabawy rodziców z dzieckiem / ile czasu
………………………………………….……………………………………………….
 rodzice rozmawiają z dzieckiem o żłobku ważnych dla dziecka sprawach /jak
często …………… …………………………………………………..
 w rodzinie mówi się wprost o swoich uczuciach, emocjach ……………………..
 w rodzinie podczas rozmowy panuje atmosfera szacunku i szczerości ………..
 jest zła atmosfera, brak otwartej komunikacji …………………………………….
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INNE WAŻNE INFORMACJE, O KTÓRYCH NAUCZYCIEL POWINIEN WIEDZIEĆ,
ABY WŁAŚCIWIE WSPOMAGAĆ ROZWÓJ DZIECKA
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..........................................................
OCZEKIWANIA RODZICÓW:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodziców
………………………………………………………………………………………..
Informacje zbierane są w celu lepszego poznania dziecka oraz uzyskania szybkiego kontaktu
z rodzicami w sytuacjach szczególnych (choroba itp.).
Zgadzam się na zbieranie wymienionych danych na użytek przedszkola.
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